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voor landbouw met toekomst

Vlaams minister van landbouw Jo Brouns trapte deze week de Vlaamse voedselstrategie op gang in Roese-
lare, in het hart van West-Vlaanderen, de landbouw- en verwerkingsprovincie bij uitstek. Voor de meesten 
onder de land- en tuinbouwers is dat begrip nog onbekend, maar daar zou de volgende maanden en jaren 
verandering moeten in komen. Centrale doelstelling in die strategie is om te garanderen dat de Vlaming 
toegang heeft tot betaalbaar, kwaliteitsvol, gezond en duurzaam geproduceerd voedsel van bij ons. Uiter-
mate belangrijk daarbij is voor ons dat die uitgesproken ambitie er ook mee voor zorgt dat er (meer) respect 
is voor ons werk en dat er voldoende verloning tegenover staat.

De vier vermelde pijlers daarbij zijn gezonde voeding voor iedereen, een voedselsysteem binnen de ecologi-
sche grenzen, een echt veerkrachtige voedseleconomie (met inbegrip van de primaire sector) en als vierde 
pijler het gegeven dat voedsel boer en burger verbindt. Dat zijn stuk voor stuk belangrijke bouwstenen, 

zelfs de fundamenten, om te komen tot een zo breed mogelijk gedragen Vlaamse voedselstrategie. We zullen vanuit onze werking 
blijven hameren op respect voor wie we zijn en wat we doen, helemaal in lijn met onze slogans #boerzktrespect en “no farmers > 
no food > no future” (geen boeren > geen eten > geen toekomst). Rechtszekerheid en, niet in het minst, ook inkomenszekerheid 
zijn cruciaal om boeren en tuinders te laten inspelen op nieuwe verwachtingen die bij ons gelegd worden. Dat laatste is op onze 
vraag ook een thema bij verdere gesprekken rond de voedselstrategie en om diverse initiatieven op te zetten richting correctere 
verloning voor ons werk.

Daarom dat we ook mee de schouders zetten onder een ketenbreed initiatief om de verzuchtingen van de Vlaamse land- en tuin-
bouw en de hele voedingssector onder de aandacht te brengen ter gelegenheid van de Vlaamse Voedseltop. Die acties gingen 
door onder de roepnaam #boerenbroodnodig en startte ’s morgens op sociale mediakanalen met foto’s van belegde boterhammen. 
We deelden ook 3000 boterhammen uit aan twee Roeselaarse scholen, op de wekelijkse dinsdagmarkt en aan de ingang van de 
oude Rodenbach-brouwerij waar de Voedseltop plaatsvond. Ook minister van Landbouw Jo Brouns, kreeg tekst en uitleg over 
onze verzuchtingen én een smakelijk belegde boterham toegestopt. Op terugweg naar Limburg was dat voor hem meteen ook een 
avondeten-stop ergens onderweg uitgespaard.

Voldoende én duurzaam voedsel produceren, dat is vandaag één van de grootste uitdagingen, zowel voor ons als voor de verwer-
kende sector. De voorbije 20 jaar is de Belgische bevolking met 12% gegroeid, terwijl het aantal landbouwers in dezelfde periode 
met een derde gedaald is. Hoe voeden we onze steeds groeiende bevolking met een steeds kleinere groep boeren zonder dat we de 
grondstoffen op onze planeet uitputten? Simpelweg meer voedsel produceren is geen optie. We hebben in Vlaanderen nu eenmaal 
een beperkte oppervlakte. Nieuwe voedselspelers dienen zich aan, los van grondgebonden landbouw (veehouderij) of openlucht-
teelten voor humane consumptie. In hoeverre die als “landbouwers” of “verwerkers” kunnen aanzien worden is maar de vraag. Wij 
zien die groep voedselproducenten eerder in de categorie “industriële fabrikanten van voeding”.

In Vlaanderen zijn we een koploper wat betreft kwalitatieve en duurzame voedselproductie en voeding. Nergens ter wereld wordt 
aan zulke hoge normen geproduceerd, met respect voor mens, dier en planeet. Willen we ook de volgende generaties consumenten 
kunnen blijven voeden dan zijn er twee zaken essentieel: rechtszekerheid voor onze bedrijven en een eerlijke prijs voor ons product. 
Voor voedselzekerheid moeten we allemaal, inclusief de politiek, investeren in duurzame landbouw- en voedingsketens. Lukt dat 
niet, dan zien we steeds minder jonge boeren instappen. 

Laat dát net één van de belangrijkste doelstellingen zijn van onze werking: zorgen voor de toekomst van onze land- en tuinbouw(st)
ers! 

Hendrik Vandamme, landbouwer-voorzitter Algemeen Boerensyndicaat, op zoek naar respect.
#boerzktrespect | @  voorzitter@absvzw.be |  @hendrikABS
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